
Протокол № 10 

Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства 
«Оріана» 

м. Калуш 23 - 24 червня 2011 р. 

Збори проводяться за адресою: Україна, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Чорновола, 
палац культури «Мінерал» 

початок зборів - 11,00 год. 

Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Оріана" відкрив 
керуючий санацією ВАТ «Оріана» Воронцов Ю.М., який доповів про заходи щодо 
підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ "Оріана". 

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у 
Загальних зборах акціонерів була створена Реєстраційна комісія з числа працівників 
Реєстратора - TOB «Ре Ста», відповідно до додаткової угоди № 5/3 до договору №206 від 
31.01.2006р. (на виконання Реєстратором операцій по інформаційному та організаційному 
забезпеченню проведення Загальних зборів акціонерів) від 12.04.2011р. 

Слово надається Голові Реєстраційної комісії Головко JI.O., яка повідомила наступне: 
початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборів акціонерів - 10,00 
годин, 23 червня 2011 р.; 

- закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборів акціонерів - 11,00 
годин, 23 червня 2011 р. 

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборів 
акціонерів, здійснено згідно з реєстром (переліком акціонерів, які мають право приймати 
участь у голосуванні) Товариства станом на 23 червня 2011 року. 

Згідно з переліком акціонерів (реєстром власників іменних цінних паперів) станом на 23 
червня 2011 року, загальна чисельність акціонерів Товариства, включених до переліку 
акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 65 (шістдесять п'ять) 
осіб. 

Згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства 
«Оріана» (надалі - Товариство), які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, 
статутний капітал Товариства становить 806 000,00 (вісімсот шість мільйонів гривень 00 
копійок ) гривень та поділений між 65 акціонерами, які володіють 3 224 000 000 (трьома 
мільярдами двісті двадцять чотири тисячами ) простих іменних акцій, номінальною 
вартістю 0.25 (нуль гривень 25 копійок) гривень кожна. 

Згідно з Протоколом від 23 червня 2011 року засідання Реєстраційної комісії, для участі 
у Загальних зборів акціонерів Товариства зареєструвалось 7 (сім) акціонерів (їх 
представника), які в сукупності володіють - 3223967712 (три млрд. двісті двадцять три 
млн. дев'ятсот шістдесять сім тис. сімсот дванадцять) простих іменних акцій з правом -
3223967712 (три млрд. двісті двадцять три млн. дев'ятсот шістдесять сім тис. сімсот 
дванадцять) голосів, що складає - 99,9989 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
мають право приймати участь у голосуванні. 

Відповідно до ст.41 Закону України «Про господарські товариства», ст.41 Закону 
України „Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства кворум для проведення зборів 
-осягнуто (на зборах присутні акціонери (їх представники), які сукупно є власниками -

. H'S9 % голосуючих акцій, збори є правомочними. 

Керуючий санацією ВАТ «Оріана» Воронцов Ю.М. вітає учасників зборів та оголошує, 
—: - - "ри є правомочними та уповноважені приймати рішення з питань порядку денного. 



До обрання складу лічильної комісії керуючий санацією ВАТ «Оріана» Воронцов Ю.М. 
запропонував підрахунок голосів проводити реєстраційною комісією Загальних зборів 
акціонерів. 

Зауважень із зазначеної пропозиції від акціонерів не надійшло. 

Керуючий санацією ВАТ «Оріана» Воронцов Ю.М. оголосив порядок денний 
Загальних зборів акціонерів: 

Порядок денний: 

1. Про обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів 
товариства. 

2. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів товариства. 
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів 

товариства. 
4. Звіт керуючого санацією про впровадження заходів передбачених планом 

санації у 2010-2011 роках. 
5. Про прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства з 

документарної форми в бездокументарну форму існування. 

6. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій товариства, що 
дематеріалізуються. 

7. Обрання зберігана, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних 
паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. 

8. Про затвердження проекту договору про відкриття рахунків у цінних паперах 
із зберігачем, у якого товариство відкриває рахунки у цінних паперах 
власникам акцій випуску, що дематеріалізується. 

9. Визначення дати припинення ведення реєстру власників цінних паперів 
випуску, що дематеріалізується. 

10. Про припинення дії договору про надання послуг щодо ведення реєстру 
власників іменних цінних паперів. 

11. Визначення способу персонального повідомлення кожного власника акцій 
про дематеріалізацію випуску акцій. 

12. Затвердження рішення про дематеріалізацію. 

13. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності 
Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні 
товариства». 

14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції 
Статуту у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з 
вимогами Закону України «Про акціонерні товариства». 

15. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, шляхом 
затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори 
акціонерного товариства, Положення про Наглядову раду, Положення про 
виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію товариства у звязку з 



приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону 
України «Про акціонерні товариства». 

16. Про затвердження проекту договору з депозитарієм, який буде обслуговувати 

випуск акцій, що дематеріалізується. 

17. Визначення дати припинення операцій у системі реєстру власників цінних 

паперів випуску, що дематеріалізується. 

18. Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій. 

Перше питання порядку денного: 
1. Про обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів 
товариства. 

СЛУХАЛИ: Керуючого санацією Воронцова Ю.М., який для проведення Загальних 
зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів запропонував 
обрати керівний орган зборів в складі голови та секретаря зборів: 

• Головою зборів - Павликівського Б.М. (акціонера Товариства); 
« Секретар зборів - Тищенко О.О. 

Зауважень до запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло. 

Пропозицію винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем 
для голосування № 1. 

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією. 

Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму Загальних зборів 
акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у 3223967712 Голосів 100, 00% 
голосуванні 
Голосувало "За" 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
{Протокол від 23-24.06.2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 

Обрати керівний орган зборів у складі Голови та секретаря зборів: 

® Головою зборів - Павликівського Б.М. (акціонера Товариства); 
• Секретар зборів - Тищенко О.О. 



Далі Загальні збори акціонерів веде Головуючий на Загальних зборах акціонерів -

Павликівський Богдан Михайлович. 

2-ге питання порядку денного: 
2. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів товариства. 

Голова зборів Павликівський Б.М. запропонував для проведення підрахунку голосів з 
питань порядку денного обрати Лічильну комісію в складі: 

• Голова Лічильної комісії. - Сорохтей В.М.; 
• Секретар Лічильної комісії - Кондратову А.П. 

Зауважень до запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло. 
Пропозицію винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем 

для голосування № 2. 
Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією. 
Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму Загальних зборів 

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні 

3223967712 Голосів 100, 00% 

Голосувало "За" 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 
Голосувало "Утримався " 0 Голосів 0 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
{Протокол від 23-24.06.2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 

Обрати Лічильну комісію в складі: 
• Голова Лічильної комісії. - Сорохтей В.М.; 
• Секретар Лічильної комісії - Кондратову А.П. 

З цього моменту за підсумками розгляду питань порядку денного підрахунок голосів 
буде проводити лічильна комісія. 

СЛУХАЛИ: Мельниченко Л.Г. (представника акціонера ФДМУ, який володіє - 3223961112 
акцій, що складає - 99,9988 % голосів) яка повідомила: 
- що у зв'язку з відсутністю погодження Кабінетом Міністрів України завдання на 
голосування представнику держави на загальних зборах ВАТ «Оріана» станом на 11,00 год. 
23 червня 2011р. відповідно до п.8 ст.42 Закону України "Про акціонерні товариства" 
пропонує оголосити у ході загальних зборів перерву до 11,00 год. наступного дня, 24 червня 
2011 року. 



ВИРІШИЛИ: 

Оголосити в проведенні Загальних зборів акціонерів ВАТ «Оріана» перерву До 
11,00 год. 24 червня 2011року. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Кількість голосів, поданих «ЗА» - 3223967712 (три млрд. двісті двадцять три млн. 
дев'ятсот шістдесять сім тис. сімсот дванадцять) голосів, що становить 100% від загальної 
кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Кількість голосів «проти» та 
«утримались» - немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО. 

24 червня 2011 року 11,00 год. загальні збори акціонерів продовжили свою роботу. 

3-є питання порядку денного: 
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів 

товариства. 

Голова зборів Павликівський Б.М. запропонував для ведення загальних зборів 
акціонерів встановити наступний регламент: 

в Виступи з питань порядку денного - до 10 хв. 
• Повторні виступи - до 5 хв. 
• Відповіді на запитання - до 2 хв. 

По всіх питаннях порядку денного голосування проводити з використанням бюлетенів 
отриманих кожним акціонером при реєстрації, та їх подання представникам лічильної комісії 
при голосуванні по кожному питанню порядку денного загальних зборів, в якому зазначено 
кількість голосуючих акцій, що належить кожному акціонеру, рішення по кожному питанню 
та особистий підпис акціонера. 

Голосування проводити за принципом: одна акція - один голос. 

СЛУХАЛИ: 
Мельниченко Л.Г. (представника акціонера ФДМУ), яка запропонувала внести зміни до 

порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів ВАТ «Оріана» запропонованих 
керуючим санацією Воронцовим Ю.М., передбачивши в ньому таку черговість розгляду 
питань порядку денного: 

- після питання № 7 «Про обрання зберігана, у якого товариство буде відкривати 
рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується» 
розглядати питання № 16 «Про затвердження проекту договору про обслуговування 
емісії акцій з депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, який 
дематеріалізується»; 

- після питання № 10 «Про припинення дії договору про надання послуг щодо 
ведення реєстру власників іменних цінних паперів» розглядати питання № 17 
«Визначення дати припинення операцій у системі реєстру власників цінних паперів 
випуску, що дематеріалізується»; 
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-після питання № 11 «Визначення способу персонального повідомлення кожного 
власника акцій про дематеріалізацію випуску акцій» розглядати питання № 18 
«Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій». 

Пропозиції винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем для 
голосування № 3. 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму ЗЗА, прийнятому за 

100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні 

3223967712 Голосів 100, 00% 

Голосувало "За" 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
(Протокол від 23-24.06.2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 

Встановити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: 

а/ по всіх питаннях порядку денного голосування проводити у відкритому режимі, з 
використанням бюлетенів отриманих кожним акціонером при реєстрації, та їх подання 
представникам лічильної комісії при голосуванні по кожному питанню порядку 
денного загальних зборів, в якому зазначити кількість голосуючих акцій, що належить 
кожному акціонеру, рішення по кожному питанню та особистий підпис акціонера. 

Голосування проводити за принципом: одна акція - один голос; 

б/ внести зміни до порядку розгляду питань порядку денного, передбачивши в ньому 
таку черговість розгляду: 
- після питання № 7 «Про обрання зберігана, у якого товариство буде відкривати 
рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується» 
розглядати питання № 16 «Про затвердження проекту договору про обслуговування 
емісії акцій з депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, який 
дематеріалізується»; 

- після питання № 10 «Про припинення дії договору про надання послуг щодо 
ведення реєстру власників іменних цінних паперів» розглядати питання № 17 
«Визначення дати припинення операцій у системі реєстру власників цінних паперів 
випуску, що дематеріалізується»; 

6 



- після питання № 11 «Визначення способу персонального повідомлення кожного 
власника акцій про дематеріалізацію випуску акцій» розглядати питання № 18 
«Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій». 

4-те питання порядку денного: 
4. Звіт керуючого санацією про впровадження заходів передбачених планом 

санації у 2010-2011 роках. 

Голова зборів запропонував надати слово для звіту керуючому санації ВАТ «Оріана» 
Воронову Ю.М. 

СЛУХАЛИ: керуючого санацією ВАТ «Оріана» Воронцова Ю.М., який зачитав звіт про 
впровадження заходів передбачених планом санації у 2010-2011 роках. 

Головуючий запропонував звіт керуючого санацією Воронова Ю.М. взяти до відома. 

Пропозицію винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем 
для голосування № 4. 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму Загальних зборів 

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у 3223967712 Голосів 100, 00% 
голосуванні 
Голосувало "За" 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
(Протокол від 23-24.06.2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 

Взяти до відома звіт керуючого санацією про впровадження заходів передбачених 
планом санації у 2010-2011 роках . 

5-те питання порядку денного: 
5. Про прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства з 

документарної форми в бездокументарну форму існування. 

Голова зборів запропонував прийняти рішення про переведення випуску простих іменних 
акцій Відкритого акціонерного товариства «Оріана», випущених у документарній формі в 
бездокументарну форму існування. 
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Пропозицію винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем 
для голосування № 5. 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму Загальних зборів 

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні 

3223967712 Голосів 100, 00% 

Голосувало "За " 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
(Протокол від 23-24.06.2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 

Перевести випуск простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства 
«Оріана», документарної форми існування у бездокументарну форму існування. 

о-те питання порядку денного: 
6. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій товариства, що 

дематеріалізуються. 

Голова зборів запропонував обрати Депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій 
Товариства в бездокументарній формі - Публічне акціонерне товариство «Національний 
депозитарій України», (код ЄДРПОУ 30370711, свідоцтво про державну реєстрацію серії 
А01 №795373, номер запису 1 074 105 0016 010 655, дата проведення державної реєстрації -
17.05.1999р., видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією; 
місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Б.Грінченка, буд.З; ліцензія на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ № 189650, видана ДКЦПФР 19.09.2006 р., 
строк дії: 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р.; тел. (044) 279-65-40, 279-13-25, тел./факс 279-13-22). 

Пропозицію винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем 
для голосування № 6. 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму Загальних зборів 

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні 

3223967712 Голосів 100, 00% 

Голосувало "За" 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 
Голосувало "Утримався " 0 Голосів 0 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 
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Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
(.Протокол від 23-24.06.2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 

Обрати Депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що 
дематеріалізується: 

ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711, свідоцтво про 
державну реєстрацію серії А01 №795373, номер запису 1 074 105 0016 010 655, дата 
проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., видане Шевченківською районною у 
місті Києві державною адміністрацією; місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця 
Б.Грінченка, буд.З; ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних 
паперів серії АВ № 189650, видана ДКЦПФР 19.09.2006 р., строк дії: 19.09.2006 р. -
19.09.2016 р.; тел. (044) 279-65-40, 279-13-25, тел./факс 279-13-22). 

~-ме питання порядку денного: 
7. Обрання зберігана, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних 

паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. 

Голова зборів запропонував обрати зберігана, у якого будуть відкриті рахунки в цінних 
паперах власникам акцій Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю 
„Брокерська контора „Сток-Трейдер". 

Зауважень до запропонованого зберігана від акціонерів не надійшло. 
Пропозицію винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем 

для голосування № 7. 
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму Загальних зборів 

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні 

3223967712 Голосів 100, 00% 

Голосувало "За" 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти " 0 Голосів 0 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
(Протокол від 23-24.06.2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
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обрати зберігачем, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах 
веникам акцій випуску, що дематеріалізується - товариство з обмеженою 

пповідальністю «Брокерська контора «Сток-Трейдер» (код ЄДРПОУ 30610731, 
: ідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №362310, номер запису 1 119 120 0000 
'.".918, дата проведення державної реєстрації - 28.04.2000р., видане виконавчим 
мітетом Івано-Франківської міської ради; місцезнаходження: 76018, місто Івано-
ганківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, буд.38,к.24; ліцензія на провадження 

р фесійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігана цінних 
.перів серії АВ № 493252, видана ДКЦПФР 21.10.2009 р., строк дії: 21.10.2009 р. -
.10.2014 р.; тел. (0342) 78-53-28). 

- іє питання порядку денного: 
8. Про затвердження проекту договору про обслуговування емісії акцій з 

:;тозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується. 

Голова зборів запропонував затвердити проект договору на обслуговування емісії акцій, 
и : дематеріалізуються з депозитарієм, якого обрали - ПАТ «Національний депозитарій 
У-заїни». Також Голова Зборів зазначив, що з проектом договору кожен акціонер 
~: зариства мав можливість ознайомитись до початку проведення загальних зборів. 

Пропозицію винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем 
ддя голосування № 8. 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму Загальних зборів 

іхціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у 
:: ло су ванні 

3223967712 Голосів 100, 00% 

Голосувало "За" 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 
Нг брачи участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
(Протокол від 23-24.06.2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 

Затвердити проект договору на обслуговування емісії, що дематеріалізується, з 
Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України». 

?-те питання порядку денного: 
9. Про затвердження проекту договору про відкриття рахунків у цінних паперах із 

зберігачем, у якого товариство відкриває рахунки в цінних паперах власникам 
випуску, що дематеріалізується. 
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Голова зборів запропонував затвердити проект договору про відкриття рахунків у цінних 
- „-ерах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, із зберігачем якого обрали - TOB 
брокерська контора «Сток-Трейдер» та надання права підпису договору керуючому 

сзацією товариства Воронцову Ю.М. Також Голова Зборів зазначив, що з проектом 
г: говору кожен акціонер Товариства мав можливість ознайомитись до початку проведення 
загальних зборів. 

Пропозицію винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем 
іг.я голосування № 9. 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму Загальних зборів 

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні 

3223967712 Голосів 100, 00% 

Голосувало "За" 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти " 0 Голосів 0 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
(Протокол від 23-24.06.2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 

Затвердити проект договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам 
акцій випуску, що дематеріалізується, із зберігачем - товариство з обмеженою 
відповідальністю «Брокерська контора «Сток-Трейдер» та надання права підпису 
договору керуючому санацією товариства Воронцову Ю.М. 

10-те питання порядку денного: 
10. Визначення дати припинення ведення реєстру власників цінних паперів 

випуску, що дематеріалізується. 

Голова зборів запропонував прийняти дату припинення операцій у системі реєстру 
власників цінних паперів випуску, що дематеріалізується - 19.08.2011 року. 

Пропозицію винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем 
для голосування № 10. 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму Загальних зборів 

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 
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Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні 

3223967712 Голосів 100, 00% 

Голосувало "За" 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів • 0 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
(Протокол від 23-24. Об. 2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 

Визначити дату припинення ведення реєстру власників цінних паперів випуску, що 
дематеріалізується, з 19 серпня 2011 року. 

11-те питання порядку денного: 
11. Про припинення дії договору про надання послуг щодо ведення реєстру 

власників іменних цінних паперів. 

Голова зборів запропонував, що у зв'язку з обранням зберігана, у якого будуть відкриті 
рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, що дематеріалізується - Товариство 
з обмеженою відповідальністю „Брокерська контора „Сток-Трейдер", необхідно 
припинити дію договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних 
цінних паперів ВАТ «Оріана» № 206 від 31.01.2006, укладеного з ТзОВ «Ре Ста» (код 
ЄДРПОУ 24680117; свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №267490, дата проведення 
державної реєстрації - 12.09.2007р., видане виконавчим комітетом Івано-Франківської 
міської ради;). 

Пропозицію винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем 
для голосування №11 . 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму Загальних зборів 

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні 

3223967712 Голосів 100, 00% 

Голосувало "За" 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
(Протокол від 23-24.06.2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 
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Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 

Припинити дію договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників 
денних цінних паперів ВАТ «Оріана» № 206 від 31.01.2006, укладеного з ТзОВ «Ре 
Гта» (код ЄДРПОУ 24680117; свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №267490, 
:ата проведення державної реєстрації - 12.09.2007р., видане виконавчим комітетом 
зано-Франківської міської ради; місцезнаходження: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. 

Галицька, 67; ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
: яльність, щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів серії АВ №430317, 
зпдана ДКЦПФР 05.11.2007, строком дії: 05.11.2007 р. - 05.11.2012 р.; тел. (0342)72-38-00) 
: 19.08.2011 року. 

,2-те питання порядку денного: 
12. Визначення дати припинення операцій у системі реєстру власників цінних 

паперів випуску, що дематеріалізується. 

Голова зборів запропонував прийняти дату припинення операцій у системі реєстру 
власників цінних паперів випуску, що дематеріалізується з 09.08.2011 року. 

Пропозицію винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем 
для голосування № 12. 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму Загальних зборів 

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні 

3223967712 Голосів 100, 00% 

Голосувало "За" 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
{Протокол від 23-24.06.2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 

Визначити дату припинення операцій у системі реєстру власників цінних паперів 
випуску, що дематеріалізується, з 09 серпня 2011 року. 
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:-те питання порядку денного: 

13. Визначення способу персонального повідомлення кожного власника акцій про 
:= матеріалізацію випуску акцій. 

Голова зборів запропонував визначити спосіб персонального повідомлення кожного 
власника акцій про дематеріалізацію випуску акцій товариства шляхом відправлення 
"штою простих листів з текстом повідомлення про дематеріалізацію. 

Пропозицію винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем 
іля голосування № 13. 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму Загальних зборів 

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні 

3223961112 Голосів 100,00% 

Голосувало "За" 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
(Протокол від 23-24.06.2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 

Визначити спосіб персонального повідомлення кожного власника акцій про 
дематеріалізацію випуску акцій товариства шляхом відправлення поштою простих 
листів з текстом повідомлення про дематеріалізацію. 

14-те питання порядку денного: 

14. Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій. 

Голова зборів запропонував прийняти наступний порядок вилучення сертифікатів акцій: 

- всі акціонери Товариства зобов'язані після дати припинення ведення реєстру на протязі 
шести місяців здати особисто або направити рекомендованим листом сертифікати акцій 
уповноваженій особі Товариства за адресою: ВАТ «Оріана» , вул. Євшана, 9, м. Калуш, 
Івано-Франківська область, 77300 для знищення; 

- знищення вилучених сертифікатів буде здійснюватися в паперорізальній машині або 
шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Додатком до акту про 
знищення буде реєстр знищених сертифікатів цінних паперів. 
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Пропозицію винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем 
для голосування № 14. 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму Загальних зборів 

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні 

3223967712 Голосів 100, 00% 

Голосувало "За" 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
(Протокол від 23-24.06.2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 

Визначити порядок вилучення сертифікатів акцій шляхом здійснення таких дій: 
- всі акціонери товариства зобов'язані здати особисто або надіслати 
рекомендованим листом сертифікати акцій за адресою Товариства протягом 
шести місяців після дати припинення ведення реєстру, для знищення; 
- знищення вилучених сертифікатів в паперорізальній машині або шляхом 
спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. 

15-те питання порядку денного: 

15. Затвердження рішення про дематеріалізацію. 

Голова зборів зазначив, що з проектом рішення про дематеріалізацію кожен акціонер 
Товариства мав можливість ознайомитись до початку проведення загальних зборів та 
запропонував затвердити рішення про дематеріалізацію випуску простих іменних акцій 
Товариства, а саме: 

Рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій 
Відкритого акціонерного товариства «Оріана" 

1. Реквізити емітента 
1.1. Найменування емітента згідно з установчими документами: 

повне: Відкрите акціонерне товариство «Оріана» скорочене (за наявності): 
ВАТ «Оріана»; 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05743160; 
1.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію: 
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серія АОО, номер: 045412; 
номер запису: 11201080006000740; 
дата проведення державної реєстрації: 12.01.1996p., 
орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Калуської міської ради Івано-
Франкіської області; 

1.4. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 77300, Івано-
Франківська обл., м. Калуш, вул. Євшана, 9 

1.5. Адреса для поштових повідомлень: ВАТ «Оріана» , вул. Євшана, 9, м. Калуш, 
Івано-Франківська область, 77300; 

1.6. Телефон/Факс: (03472)2-26-62/2-18-72 
1.7. Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення: 

Керуючий санацією - Воронцов Юрій Михайлович 
2. Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування 

2.1. Вид, тип цінних паперів: прості іменні акції; 
2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації 02.01.2004p., 

орган, що видав свідоцтво: Івано-Франківське територіальне управління, 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 
реєстраційний номер випуску: 01\09\1\04. 

2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA0902431008 
2.4. Номінальна вартість акцій: 0,25f двадцять п'ять копійок) гривень; 
2.5. Кількість випущених акцій: 3 224 000 000 (три мільярда двісті двадцять 

чотири мільйони) штук. 
2.6. Загальна номінальна вартість акцій: 806 000 000,00 (вісімсот шість мільйонів 

гривень 00 копійок) гривень. 

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій 
3.1 Найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний Депозитарій 

України». 
3.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711. 
3.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 №020227\ номер запису: 

10741050001010655; дата проведення державної реєстрації 17.05.1999р., 
орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна 
адміністрація. 

3.4. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.Б. Грінченка, буд. 3. 
3.5. Телефони контактної особи: (044) 279-65-40, 279-13-25 Директор Операційного 

Департаменту Адамовська Марина Олександрівна. 
3.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних 
паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії 
АВ № 189650, на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії 
ліцензії - 19.09.2006р.-19.09.2016р. 

4. Реквізити зберігана, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах 
власникам акцій. 

4.1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Брокерська 
контора «Сток-Трейдер», скорочена назва: «Брокерська контора «Сток-
Трейдер», 

4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30610731 
4.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію: 

серія А00 №362310; номер запису: 11191200000001978 
дата проведення державної реєстрації 28.04.2000року 
орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Івано-Франківської міської 
ради. 

4.4. Місцезнаходження: 76018, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, 
вул. Гетьмана Мазепи, буд. 38, к. 24 

4.5. Телефони контактної особи: (0342) 78-53-28 
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Керівник: Шпаковий Роман Степанович 
4.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігана цінних паперів): 
Серія: АВ; №493252; видана: 21.10.2009року; Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. Строк дії: 21.10.2009- 21.10.2014 р. 

5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах: 
у загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Оріана» беруть 
участь 7 акціонерів, які в сукупності володіють - 3223967712 (три мільярди двісті 
двадцять три мільйони дев'ятсот шістдесять сім тисяч сімсот дванадцять) 
голосів, що становить - 99,9989 % голосів від загальної кількості акціонерів. 

5.1.Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну 
форми існування акцій: 
рішення про зміну форми існування акцій приймають 7 акціонерів, які в 
сукупності володіють - 3223967712 (три мільярди двісті двадцять три мільйони 
дев'ятсот шістдесять сім тисяч сімсот дванадцять) голосів, що становить -
99,9989 % голосів від загальної кількості акціонерів. 

Дата припинення ведення реєстру: 19.08.2011 року 
6. Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів 

про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування в 
бездокументарну форму - персональне повідомлення акціонерів простими листами 
та розміщення в офіційному друкованому виданні газеті «Бюлетень Цінні папери 
України» повідомлення про дематеріалізацію, згідно затвердженого на зборах 
додатку. 

7. Порядок вилучення сертифікатів акцій. Всі акціонери Товариства зобов'язані 
після дати припинення ведення реєстру на протязі шести місяців здати особисто або 
направити рекомендованим листом сертифікати акцій уповноваженій особі 
Товариства за адресою: ВАТ «Оріана» , вул. Євшана, 9, м. Калуш, Івано-
Франківська область, 77300 для знищення. Знищення вилучених сертифікатів буде 
здійснюватися в паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим 
складанням акта про знищення. Додатком до акту про знищення буде реєстр 
знищених сертифікатів цінних паперів. 
м. Калуш, 24 червня 2011 року. 

Пропозицію винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем 
для голосування № 15. 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму Загальних зборів 

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні 

3223967712 Голосів 100, 00% 

Голосувало "За" 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 
Голосувало "Утримався " 0 Голосів 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
(Протокол від 23-24. Об. 2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 
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Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 
Затвердити рішення про дематеріалізацію випуску простих іменних акцій ВАТ 

«Оріана», а саме: 

Рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій 
Відкритого акціонерного товариства «Оріана" 

1. Реквізити емітента 
1.1. Найменування емітента згідно з установчими документами: 

повне: Відкрите акціонерне товариство «Оріана» скорочене (за наявності): 
ВАТ «Оріана»; 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05743160; 
1.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію: 

серія А00, номер: 045412; 
номер запису: 11201080006000740; 
дата проведення державної реєстрації: 12.01.1996р., 
орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Калуської міської ради Івано-
Франкіської області; 

1.4. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 77300, Івано-
Франківська обл., м. Калуш, вул. Євшана, 9 

1.5. Адреса для поштових повідомлень: ВАТ «Оріана» , вул. Євшана, 9, м. Калуш, 
Івано-Франківська область, 77300; 

1.6. Телефон/ Факс: (03472)2-26-62/2-18-72 
1.7. Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення: 

Керуючий санацією - Воронцов Юрій Михайлович 
2. Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування 

2.1.Вид, тип цінних паперів: прості іменні акції; 
2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації 02.01.2004р., 

орган, що видав свідоцтво: Івано-Франківське територіальне управління 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 
реєстраційний номер випуску: 01\09\1\04. 

2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: ІІА0902431008 
2.4. Номінальна вартість акцій: 0,25^двадцять п'ять копійок) гривень; 
2.5. Кількість випущених акцій: 3 224 000 000 (три мільярда двісті двадцять 

чотири мільйони) штук. 
2.6.Загальна номінальна вартість акцій: 806 000 000,00 (вісімсот шість мільйонів 

гривень 00 копійок) гривень. 

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій 
3.2 Найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний Депозитарій 

України». 
3.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711. 
3.4. Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 №020227; номер запису: 

10741050001010655; дата проведення державної реєстрації 17.05.1999р., 
орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна 

адміністрація. 
3.5. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.Б. Грінченка, буд. 3. 
3.6. Телефони контактної особи: (044) 279-65-40, 279-13-25 Директор Операційного 

Департаменту Адамовська Марина Олександрівна. 
3.7. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних 
паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії 

АВ № 189650, на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії 
ліцензії- 19.09.2006 р.-19.09.2016 р. 
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4. Реквізити зберігана, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах 
власникам акцій. 

4.1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Брокерська 
контора «Сток-Трейдер», скорочена назва: «Брокерська контора «Сток-
Трейдер», 

4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30610731 
4.3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію: 

серія А00 №362310; номер запису: 11191200000001978 
дата проведення державної реєстрації 28.04.2000року 
орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Івано-Франківської міської 
ради. 

4.4. Місцезнаходження: 76018, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, 
вул. Гетьмана Мазепи, буд. 38, к. 24 

4.5. Телефони контактної особи: (0342) 78-53-28 
Керівник: Шпакович Роман Степанович 

4.6. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігана цінних паперів): 
Серія: АВ; №493252; видана: 21.10.2009 року; Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. Строк дії: 21.10.2009- 21.10.2014р. 

5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах: 
у загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Оріана» беруть 
участь 7 акціонерів, які в сукупності володіють - 3223967712 (три мільярди двісті 
двадцять три мільйони дев'ятсот шістдесять сім тисяч сімсот дванадцять) 
голосів, що становить - 99,9989 % голосів від загальної кількості акціонерів. 
5.1. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну 

форми існування акцій: 
рішення про зміну форми існування акцій приймають 7 акціонерів, які в 
сукупності володіють - 3223967712 (три мільярди двісті двадцять три 
мільйони дев'ятсот шістдесять сім тисяч сімсот дванадцять) голосів, що 
становить - 99,9989 % голосів від загальної кількості акціонерів. 

Дата припинення ведення реєстру: 19.08.2011 року 
6. Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про 

переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування в 
бездокументарну форму - персональне повідомлення акціонерів простими листами 
та розміщення в офіційному друкованому виданні газеті «Бюлетень Цінні папери 
України» повідомлення про дематеріалізацію, згідно затвердженого на зборах додатку. 

7. Порядок вилучення сертифікатів акцій. Всі акціонери Товариства зобов'язані після 
дати припинення ведення реєстру на протязі шести місяців здати особисто або 
направити рекомендованим листом сертифікати акцій уповноваженій особі Товариства 
за адресою: ВАТ «Оріана» , вул. Євшана, 9, м. Калуш, Івано-Франківська 
область, 77300 для знищення. Знищення вилучених сертифікатів буде здійснюватися в 
паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про 
знищення. Додатком до акту про знищення буде реєстр знищених сертифікатів цінних 
паперів. 
м. Калуш, 24 червня 2011 року. 

16-те питання порядку денного: 
16. Про зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням діяльності 

товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства». 
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Голова зборів запропонував перейменувати відкрите акціонерне товариство 
«Оріана» в публічне акціонерне товариство «Оріана», у зв'язку з тим, що відповідно до 
п.2 розділу XVII «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про 
акціонерні товариства» через 2 роки з дня набуття чинності цього Закону, а саме з 
30.04.11 року, втрачають чинність ст.1-49 Закону України «Про господарські 
товариства» у частині, що стосується акціонерних товариств. 

У відповідності до ст.5 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерні 
товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні 
акціонерні товариства. 

Отже враховуючи зміни в чинному законодавстві, пропоную ВАТ «Оріана» 
перейменувати в публічне акціонерне товариство «Оріана». 

Пропозицію винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем 
для голосування № 16. 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму Загальних зборів 

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у 3223967712 Голосів 100, 00% 
голосуванні 
Голосувало "За" 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
(.Протокол від 23-24. Об. 2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 

Перейменувати відкрите акціонерне товариство «Оріана» в публічне акціонерне 
товариство «Оріана». 

17-те питання порядку денного: 
17. Внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження нової редакції 

Статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами 
Закону України «Про акціонерні товариства». 

Голова зборів зазначив, що 'з проектом нової редакції Статуту кожен акціонер Товариства 
мав можливість ознайомитись до початку проведення загальних зборів та запропонував у 
зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про 
акціонерні товариства»: 

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; 
- уповноважити керуючого санацією товариства Воронцова Ю.М. підписати 

нову редакцію Статуту від імені акціонерів; 
- виконати інші дії необхідні для державної реєстрації відповідних змін. 
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СЛУХАЛИ : Мельииченко Л.Г. (представник акціонера ФДМУ), яка запропонувала 
затверди» ж » * геззищію Статуту, запропоновану Товариством із врахуванням змін та 
доповнеш т Ш" нової редакції Статуту, запропонованих Фондом державного майна 
Україна, і сдае 

1 і ІКюет 1. викласти у такій редакції: «Капітал товариства включає: 
- статутний капітал; 
- додатковий капітал; 
- резервний капітал; 
- нерозподілений прибуток.» 

2 і. Підпункт 8.1.1 виключити. 
3). Третій абзац пункту 6.4. викласти у такій редакції: «У разі, якщо особа (акціонер) 

не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона сплачує за час 
прострочи 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті 
протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій 
Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. 
Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням 
Наглядової ради Товариства.» 

4). Другий абзац пункту 9.2. викласти у такій редакції: «Товариство зобов'язане за 
підсумками календарного року спрямувати частину чистого прибутку на виплату 
дивідендів у строки встановлені чинним законодавством». 

5). У підпункті 11) пункту 13.9. слово «призначити» замінити словом «обрання». 
6). Підпункт 17.10.3. необхідно доповнити словами «або стане меншим внаслідок 

такого викупу». 

Пропозицію представника ФДМУ та Голови зборів в частині керуючого санацією 
Воронцова Ю.М. від імені товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити всі дії , 
необхідні для державної реєстрації відповідних змін винесено на голосування бюлетенями, 
голосування проведено бюлетенем для голосування № 17. 

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму Загальних зборів 

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні 

3223967712 Голосів 100, 00% 

Голосувало "За" 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 
Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
(Протокол від 23-24.06.2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 

1. Затвердити Статут ПАТ «Оріана» у новій редакції (наданий Фонду державного 
майна України ВАТ «Оріана», листом від 03.06.2011 № 577 з урахуванням змін та 
доповнень Фонду державного майна України, а саме: 

1). Пункт 8.1. викласти у такій редакції: «Капітал товариства включає: 
- статутний капітал; 
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- додатковий капітал; -
- резервний капітал; 
- нерозподілений прибуток.» 

2). Підпункт 8.1.1 виключити. 
3). Третій абзац пункту 6.4. викласти у такій редакції: «У разі, якщо особа 

(акціонер) не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона 
сплачує за час прострочи 10 відсотків річних від суми простроченого 
платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строк}' 
платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та 
пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації 
неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.» 

4). Другий абзац пункту 9.2. викласти у такій редакції: «Товариство 
зобов'язане за підсумками календарного року спрямувати частину чистого 
прибутку на виплату дивідендів у строки встановлені чинним 
законодавством». 

5). У підпункті 11) пункту 13.9. слово «призначити» замінити словом 
«обрання». 

6). Підпункт 17.10.3. необхідно доповнити словами «або стане меншим 
внаслідок такого викупу». 

2. Керуючому санацією товариства Воронцову Ю.М., від імені товариства, 
підписати Статут товариства у новій редакції. 
3. Керуючому санацією товариства Воронцову Ю.М. вжити заходи щодо 
здійснення державної реєстрації нової редакції статуту згідно вимог чинного 
законодавства України. 

18-те питання порядку денного: 
18. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом 

затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори акціонерного 
товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, 
Положення про ревізійну комісію товариства у зв'язку з приведенням діяльності 
товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства». 

Голова зборів зазначив, що з проектами нових редакцій внутрішніх положень Товариства 
кожен акціонер Товариства мав можливість ознайомитись до початку проведення загальних 
зборів та запропонував затвердити: 

1. «Положення про загальні збори акціонерів»; 
2. «Положення про наглядову раду»; 
3. «Положення про правління»; 
4. «Положення про ревізійну комісію» 

Зауважень до запропонованих Положень від акціонерів не надійшло. 
Пропозицію винесено на голосування бюлетенями, голосування проведено бюлетенем 

для голосування № 18. 
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. 
Підсумки голосування з пропозицією, прораховані від кворуму Загальних зборів 

акціонерів, прийнятому за 100 відсотків: 

Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні 

3223967712 Голосів 100, 00% 

Голосувало "За" 3223967712 Голосів 100,00% 
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0 
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Голосувало "Утримався" 0 Голосів 0 
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 

Рішення прийняте. 
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у зборах. 
(Протокол від 23-24. Об. 2011р. засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. 
Протокол підписано членами Лічильної комісії). 

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 

1. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Оріана» у новій редакції. 
2. Затвердити Положення про наглядову раду Публічного акціонерного 
товариства «Оріана» у новій редакції. 
3. Затвердити Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного 
товариства «Оріана» у новій редакції. 
4. Затвердити Положення про виконавчий орган (правління) Публічного 
акціонерного товариства «Оріана» у новій редакції. 

У зв'язку з вичерпанням питань порядку денного Голова зборів оголосив про 




